 ایسنا :امیر سرلشکر موس��وی با تأکید بر اهمیت آگاهی از تاریخ:
برای تربیت افراد بزرگ باید گذشته را به درستی شناخت و از تجربهها
درس گرفت و اگر از تاریخ غفلت شود دروغها به جای حقیقت خواهند
نشست و آینده تحت تأثیر تهدیدات نا شناخته قرار خواهد گرفت.
 تس�نیم ۵۴ :نماینده مجلس با امضای طرحی که به هیئت رئیسه
پارلمان آن را تقدیم کردهاند خواستار افزایش تعداد نمایندگان شدهاند.
 خانه ملت :محمدصال��ح جوکار ،رئیس کمیس��یون امور داخلی
کشور و شوراها ،با بیان اینکه کشورهای تحریمی میتوانند با یکدیگر
توافقاتی داشته باشند و بین خود تبادالتی انجام دهند ،گفت :الزم است
کشورهایی که توسط امریکا تحریم شدهاند باشگاه تحریمیها ایجاد
کنند تا بسیاری از مشکالت خود را در حوزه باشگاه از طریق توافقنامهها
برطرف کنند و تحریمها را بشکند.

مرتضی سیمیاری

انتقال جنگ امنیتی از تهران به نیویورک

ی و هرزگوی��ن وارد تهران
پاییز س��ال  1372تیم ملی فوتبال بوس��ن 
میش��ود ،کش��وری که لباس بازیکنانش هنوز بوی جنگ میدهد ،با
تشریفات ویژه وارد فرودگاه مهرآباد میشود و مورد استقبال مقامات
فدراسیون قرارمیگیرند .آن بازی عجیب و زیبا با پیروزی رقیب ایران
به پایان میرسد و بازیکنان تیم حریف با دس��ته گل و احترام ویژه به
کشورشان باز میگردند .احتماالً خیلیها آن بازی دوستانه را فراموش
کرده یا ش��اید نتیجه آن برایشان جز ضبط در آرش��یو تاریخ اهمیت
دیگری نداشته باشد .اما برای بازیگران صحنه دیپلماسی سفر یک تیم
ورزشی پس از یک جنگ ناجوانمردانه دستاوردهای بزرگی دارد.
صفت سوفتیچ ،رئیس مجلس سابق بوسنی روایت زیبایی از آن ماجرا
دارد .او نزدیک به  23سال پس از آن اتفاق میگوید« :جمهوری اسالمی
ایران به ملت ما عزت داد ،آنها به ما یاد دادند که چگونه شرافت خود را
حفظ کنیم ،ایرانیها با دعوت از بازیکنان ما نش��ان دادند که میتوان
بدون ترس از ابرقدرتها ،شحصیت مستقل داشته باشیم».
واژههایی که سیاس��تمدار بوس��نیایی در وصف اقتدار و ش��خصیت
بینالمللی جمهوری اس�لامی ایران به کار برده به س��ادگی به دست
نیامده و برآمده از «رنجی خونین» اس��ت .درست از آن روزی که امام
راحل(ره) تحقیر محمدرضا پهلوی را در برابر جانسون رئیسجمهور
امریکا مشاهده کرده تا ساعتی که شهید مقاومت حاج قاسم سلیمانی
تصویر هوا خوری وزیر خارجه وقت در کنار همتای امریکاییاش را از
صفحه تلویزیون تماشا کرد ،برای این عزت اسالمی و ملی هزینههای
سنگین پرداخت شده است.
البته در تمام س��الهایی که فرزندان مقاومت برای حفظ ش��رافت و
شخصیت انقالباسالمی درمیدان رزم با دش��من تا بن دندان مسلح
و اس��تکبار بینالمللی جنگیدهاند ،برخی سیاس��تمداران ساده لوح و
خاماندیش و نیز ش��بکه نفوذیها تالش کردند با ترتی��ب دادن میز
معامله با غرب پیروزیهای پی در پی در صحنه و شکستهای سریالی
دشمن را با استفاده از واژههایی چون «برجامیزه کردن رویکردها» و
«نرمال شدن راهبردها» بی اثر کنند .نتیجه عملکرد خسارت بار این
گروه چنان شد که ذیل کانال مالی اینستکس سفیر سوئیس در تهران
چند داروی بی مصرف و تاریخ مصرف گذشته را به نمایش درآورده ،پا
روی پا انداخته و از کمکهای حقوق بشری به ایران خبر دهد .آن روز
جهان از خود پرسید آن عزت دیپلماتیک کجا و این عکس گرفتن در
کنار چند کارتن کاالی بی ارزش کجا!
سید ابراهیم رئیسی ،رئیسجمهورکشورمان با آگاهی از برنامه دشمن
در اولین س��خنرانی خود پس از پیروزی در انتخابات دست روی یک
نقطه اس��تراتژیک گذاش��ته و میگوید« :دوران جدیدی آغاز شده و
رویکرد دولت من متفاوت از قبل است».اشارات رئیسجمهور خیلی
زود جامه عمل به خود گرفت .ایشان در نطق تاریخی خود در نشست
سران جهان در نیویورک بخشهای مهمتری از راهبردهای عزتمندانه
جمهوری اس�لامی ایران را بازگو کرده و از پایان نظام س��لطه از کابل
تا کاپیتال خبر داد .وزیر امورخارجه نیز با تکیه بر «دیپلماس��ی فعال
انقالبی» مأمور سفر به امریکا میشود.
پیش از سفر حسین امیرعبداللهیان به مقرسازمان ملل ،طیف لیبرال
مسلک و غربگرای داخلی سعی کرد به گونهای القا کند که رویکرد دولت
انقالبی ادامه همان دیپلماسی منفعالنه دولت تدبیر است .کار به جایی
رسید که جاسوس مشهور انگلیسی ،محمد علی شعبانی در یادداشتی
درباره سفر وزیر خارجه به نیویورک نوش��ت« :بیم و امیدهای زیادی
درباره این سفر وجود دارد؛ برخی میگویند آمدن باقری کنی به وزارت
خارجه به معنای دود شدن و به هوا رفتن برجام است ،اما من اعتقاد دارم
که امیرعبداللهیان حتماً در نشست مشترک برجامی حاضر میشود و
مسیر برای گفتوگوهای سازنده ادامه مییابد» .
هدف دولتهای اروپایی آن بود که ایران را بر سر میز مذاکره بکشانند
و با صحنهسازی و استفاده از تاکتیک «مذاکره برای مذاکره» ،فضا به
گونهای طراحی شود که گویی ایران حاضر به همکاری با طرف غربی
نیس��ت؛ این برنامه به دنبال ایجاد یک اجماع حداکثری برای افزایش
فشار به تهران بود .درایت دیپلماتیک دولت انقالبی نقشه امریکاییها را
بر هم زد ،وزیر امور خارجه به جای شرکت در نشست برجامی ،سیاست
مذاکرات دوجانبه را پیش برد.
حاال امریکاییها ب��ه خوبی میدانند تا زمانی ک��ه حکم کلی نظام در
لغو تحریم و راس��تآزمایی آن از جانب دولتهای غربی اجرا نش��ود،
گفتوگویی در کار نخواهد بود .از س��ویی اقدامات منافقانه دش��من
و سناریوسازیهای ش��رارتبار آنها باعث میش��ود روز به روز طناب
مقاومت مردمی بر گردن تروریستهای س��نتکام محکمتر شده و به
زودی ضربهای به مراتب سختتر از ضربه مغزی عین االسد را در پایگاه
التحریر نوش جان کند.
ی
هر قدر که پرش بدون چتر نجات مقاومت از سوی حسن روحانی زخم 
کاری بر سیاستهای عزتمندانه انقالب اسالمی وارد کرد ،دیپلماسی
فعال دولت انقالبی بر آن جراحت مرهم گذاشته است .روزنامه واشنگتن
پست در وصف این معجزه بزرگ مینویسد :اقدامات وزیر خارجه ایران
و سخنرانی رئیسی نش��ان داد که ایران دوباره هویت خود را در جهان
بازآفرینی کرده است .وزیر ایرانی با  45رهبر و سیاستمدار جهان دیدار
کرده و حتی گوشه چشمی نیز به بایدن نداشت .دشمن به دنبال آن بود
تا بازی شبکه نفوذ را با ترفندهای مختلف بیخ گوش ما بکشد؛ درایت
حکیمانه رهبر فرزانه انقالباس�لامی و نیز مجاهدت و رش��ادتهای
مقاومت مردمی و سربازان گمنام سپاه پاسداران انقالب اسالمی توطئه
دشمن را نقش برآب کرده است.
فراموش نکنیم که محافل اطالعاتی غربی به میخائیل گورباچف تلقین
کرده بودند که اگر شوروی تغییرات سیاسی و اقتصادی مطلوب غرب
را انجام دهد ،درها به س��وی آنها باز میشود .همین گروههای امنیتی
شیطانی مدام زیر گوش دولت افغانستان خواندند که با خیال راحت به
امریکاییها تکیه کنند تا کابل به زودی تبدیل به شهری دیجیتال شبیه
توکیو شود .نتیجه هر دو فروپاشی آنی بود!
آژانس اطالعات دفاعی امریکا در آخرین گزارش خود نوش��ته اس��ت
ایران به بازدارندگی در مقابله با تهدیدات خارجی رس��یده اس��ت .در
نیویورک نه تنها تیر دشمن برای ادامه بازی فریب به سنگ خورد ،بلکه
ترکشهای آن به خانه شیطانی دشمن آسیبهای اساسی زده است.
بازی بزرگ آسیایی جمهوری اسالمی ایران دسیسه دشمن را به سوی
خودشان هدایت کرد ،به زودی نتایج آن اقدام درخشان برای اهل فن
قابل مشاهده است.
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رهبر معظم انقالب دانشجویان را به تبیین حقایق فرا خواندند

فرمان جهاد در فضای مجازی

مراسم عزاداری اربعین سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل
الحسین علیهالسالم و اصحاب با وفای ایشان از طریق ارتباط
تصویریازدانشگاهتهران(محلتجمعهیئتهایدانشجویی)با
حسینیه امام خمینی در حضور رهبر انقالب اسالمی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطالعرس��انی دفتر مقام معظ��م رهبری ،در این
مراسم حضرت آیتاهلل خامنهای در سخنان کوتاهی ،مقطع عاشورا
تا اربعین را از مقاطع بسیار مهم تاریخ اسالم خواندند و گفتند :اگر
روز عاشورا اوج مجاهدت و فداکاری جانهای عزیز و بزرگوار بود،
دور ه  ۴۰روزه پ��س از آن نیز اوج مجاهدت برای تبیین و افش��ای
حقایق بود و این تبیین مجاهدانه امام سجاد ،حضرت زینب و جناب
امکلثوم و صب��ر فوقالعاده خاندان پیامبر ،مکم��ل آن فداکاری و
موجب ماندگاری قیام کربال شد.
رهبر انقالب با اشاره به هجمه تبلیغاتی دشمنان علیه ملت ایران برای
تأثیرگذاری بر افکار عمومی با روشها و ابزارهای مختلف ،حرکت
گزارش

تبیینی را خنثیکننده هجمههای تبلیغاتی دانس��تند و افزودند:
هر کدام از ش��ما به عنوان یک وظیفه ،مثل یک چراغی ،مثل یک
نوری پیرامون خودتان را روش��ن کنید .امروز خوشبختانه میدان
باز است برای انتش��ار افکار .این فضای عمومی در کنار مشکالتی
که ممکن است به وجود بیاورد ،برکات بزرگی هم دارد؛ میتوانید
افکار درست را ،افکار صحیح را منتشر کنید ،پاسخ به اشکاالت را،
پاسخ به ابهامآفرینیها را در این فضا با استفاد ه از این امکان منتشر
کنید و میتوانید در این زمینه به معنای واقعی کلمه جهاد کنید.
البتّه اصل قطعی در این باب این است که بایستی از شیوه اخالقی
در این کار پیروی کرد .از این کاری که بعضیها در فضای مجازی
یا در مطبوع��ات و در مقالهها و اینجا و آنجا انج��ام میدهند که با
دش��نام ،با تهمت و فریب و دروغ با افکار عمومی مواجه میشوند،
شدت اجتناب کرد .بایستی حقایق را با منطق قوی ،سخن
باید به ّ
عقالنیت کامل ،همراه با زینت عاطفه و عواطف انسانی ،و
متین و
ّ

در بازدید از آسایشگا ه جانبازان ثاراهلل صورت گرفت

همه ما بایستی در این میدان
بهکارگیری اخالق منتشر کرد .امروز 
حرکت بکنیم؛ هر کدام به نحوی و با سهمی که در این راه داریم.
حضرت آیتاهلل خامنهای با ابراز خرسندی از مجهز بودن جوانان
به فکر ،عقالنیت و آگاهیهای فراوان ،بر لزوم تقویت روزافزون این
ویژگیها تأکید و خاطرنش��ان کردند :راه حضرت سیدالشهدا ،راه
مبارک و شیرینی است که به نتیجه و توفیق قطعی میرسد و شما
جوانان انشاءاهلل خواهید توانست با الهام از این راه و معارف نورانی،
کشور را به قلههای سعادت مادی و معنوی برسانید.
در این مراس��م ،حجتاالس�لام رفیعی نیز در س��خنانی نهضت
عاشورا را عامل حفظ و بقای اس�لام خواند و گفت :بر اساس متن
زیارت اربعین ،دو اقدام بزرگ امام حسین علیهالسالم ،نصیحت و
خیرخواهی حتی در روز عاش��ورا و بذل جان برای نجات جامعه از
گمراهی است و ش��یعیان اهلبیت نیز باید همواره آماده فداکاری
در راه خداوند باشند.

رئیسی هنگام دریافت استوارنامه سفیر جدید انگلیس:

مفهوم واقعیکلمات فارسی را به دولتمردان انگلیسی برسانید

ریاست جمهوری

«کشور ما حقیقت ًا مستقل است و استقالل ما
ادعایی نیست .شما با توجه به آشنایی خوبی
که به زبان فارسی دارید ،باید مفهوم واقعی این
کلمات در ایران را برای دولتمردان خود تبیین
کنید .روح استقالل و آزادیخواهی در وجود
ملت ایران اس�ت و هروقت احساس کنند که
کشورهای دیگر زورگویی میکنند ،زیر بار زور
نمیروندوعکسالعملنشانمیدهند.حقایقی
را که در ایران مش�اهده میکنید به درستی و
واقعی به کشور خود منعکس و منتقل کنید» .

این گزاره طعنآمیز ،بخشی از سخنان رئیسجمهور
هنگام دریافت استوارنامه سفیر جدید انگلیس در
تهران اس��ت ک��ه از او میخواهد واقعی��ات ایران
را آنگونه که هس��ت منتقل کند ن��ه آنگونه که
میخواه��د .وارونهنمایی از واقعی��ات ایران ،همه
تالش و روش��ی بوده که طی دهههای گذش��ته
استعمار پیر انگلیس و دستگاههای تبلیغاتی آن
درباره ای��ران به کار گرفتهان��د؛ اقدامی که با قلب
واقعیات طی ی��ک دهه اخی��ر در تلویزیون ملکه
که از سوی وزارت خارجه این کشور تأمین مالیمیشود -شکل عینیتری به خود گرفته است.
سخنان رئیسجمهور در هفتاد و ششمین نشست
مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،مبنی بر اینکه
«دوران جدیدی آغاز ش��ده است» اگرچه با پیام
همکاری و همگرایی گسترده اقتصادی و سیاسی
و تعامل مؤثر با همه کشورهای جهان بهخصوص
کشورهای همسایه همراه بود ،اما یک نکته در آن
نهفته بود ک��ه در دوران جدید از انفعال و اعتماد
یکطرفه خبری نیست و همه مناسبات بر اساس
احترام متقابل تنظیم خواهد شد .بنابراین توصیه
دکتر رئیس��ی به س��فیر جدید انگلیس که برای
دومین بار طی  20سال گذشته به این مأموریت
آمده است ،با این نگاه قابل تحلیل است.
رئیسجمهور کشورمان هنگام دریافت استوارنامه

سفیرجدیدانگلیسدرتهرانتصریحکرد:جمهوری
اسالمی ایران با همه کشورها بنای همکاری و تعامل
دارد اما این همکاری باید براساس احترام متقابل و
در نظرگرفتن منافع ملتها باشد و جریان سلطهگر
و نظام سلطه بر این روابط سایه نیندازد.
رئیسی ،اس��تقالل و آزادی را ش��عار اصلی مردم
ایران خواند و تأکید کرد :کشور ما حقیقتاً مستقل
است و استقالل ما ادعایی نیست .شما با توجه به
آشنایی خوبی که به زبان فارسی دارید ،باید مفهوم
واقعی این کلمات در ایران را برای دولتمردان خود
تبیین کنید .روح اس��تقالل و آزادیخواهی در
وجود ملت ایران اس��ت و هروقت احساس کنند
که کش��ورهای دیگر زورگویی میکن��د ،زیر بار
زور نمیرون��د و عکسالعمل نش��ان میدهند.
رئیسجمهور با بیان اینک��ه بهترین روش برای
کارکردن و همکاری با ایران رعایت اصل احترام
متقابل است ،تصریح کرد :جمهوری اسالمی هیچ
حرف نادرست و برخالف حق را نمیپذیرد و اروپا
و غرب بر اس��اس تجربیات خود باید به ایران به
عنوان یک کشور مستقل نگاه کنند.
حقوق بشر حربه سیاسی برای ضربه زدن
به کشورها
رئیسی با اشارهبه اینکه امروزحقوقبشربه یکحربه
سیاس��ی برای ضربه زدن به کشورها تبدیل شده
است ،خاطرنشان کرد :ما خود را موظف میدانیم به
حقوق انسان براساس باورها و اعتقادات دینی احترام
یدانیدخیلیازمدعیانحقوقبشر،
بگذاریموشمام 
چه رفتاری با ملت خود دارند.
رئیسجمهور خطاب به سفیر جدید انگلیس در تهران
گفت :حقایق��ی را که در ایران مش��اهده میکنید به
درستی و واقعی به کشور خود منعکس و منتقل کنید.
سفیر انگلیس :تجربه خوبی از ایران دارم
س��ایمون ش��رکلیف ،س��فیر جدید انگلیس در
تهران نیز ضمن تقدیم استوارنامه خود به آیتاهلل

دفاعی

رئیسی ،با بیان اینکه برای دومین بار و بعد از ۲۰
سال در مأموریتی جدید به عنوان سفیر به تهران
سفر کرده است ،گفت :تجربه و شناخت خوبی از
ایران دارم و هدف اصلی من ت�لاش برای بهبود
روابط دو کش��ور با نگاهی مثبت و سازنده است.
شرکلیف با اشاره به تاریخ روابط انگلیس و ایران
ابراز امیدواری کرد که دوره جدیدی از روابط بین
دو کشور ایجاد شود و برای تحقق این هدف نقش
خود را به خوبی ایفا کند.
تیغ تحریم کند شده است
عالوه بر س��فیر جدید انگلیس ،س��فرای اتریش،
بالروس و سریالنکا در تهران ،در دیدارهای جداگانه
با رئیس��ی ،اس��توار نامههای خود را تقدیم دکتر
رئیسی کردند؛ دیدارهایی که در آن رئیسجمهور
از اراده جمهوری اس�لامی برای گسترش روابط
دوجانبه و همکاریهای بین المللی تأکید کرد.
دکتر رئیس��ی پس از دریافت اس��توارنامهولف
دیتریش هایم ،س��فیر جدید اتریش در تهران ،با
اشاره به روابط خوب دو کشور ،افزود :ایران برای
توسعه همکاریهای تجاری و اقتصادی با اتریش
و سایرکشورها کام ً
ال آمادگی دارد و موانع هرگز ما
را متوقف نخواهد کرد .وی با تأکید بر اینکه روابط
و همکاریهای ایران و اتری��ش میتواند بیش از
پیش توسعه یابد ،گفت :دو کش��ورباید خارج از
اراده و تأثیر دیگران و صرفاً در راستای منافع دو
ملت در مسیر تحکیم و تعمیق سطح مناسبات و
همکاریهای دوجانبه و بینالمللی گام بردارند.
رئیسجمهور در ادامه تحریمهای اعمال شده ضد
ملت ایران را ظالمانه و غیرقانونی دانست و تصریح
کرد :اگرچه تحریم مزاحمتهایی ایجاد میکند
اما نمیتواند مانع توس��عه روابط و همکاریهای
تجاری و اقتصادی ایران با س��ایر کشورها باشد.
باتوجه به گزارشهای متعدد آژانس بین المللی
انرژی اتمی مبنی بر صلحآمیز بودن فعالیتهای

ایران ،اعمال تحریم ،کام ً
ال واهی و بی اساس است،
ضمن اینکه تهران دربرجام ب��ه همه تعهداتش
عمل کرد اما این امریکاییه��ا بودند که از برجام
خارج شدند و اروپاییها هم به تعهداتشان متعهد
نبودند .رئیسی با اشاره به قدردانی سفیر اتریش
درخصوص میزبانی ایران از پناهجویان افغانستانی
اظهارداش��ت :آوارگی ام��روز مردم افغانس��تان
محصول دو دهه سیاست و اقدامات امریکا دراین
کشور است و ما در چنین شرایطی با نگاه انسانی
و اسالمی میزبان مهاجران افغانستانی هستیم .با
توجه به حضور میلیونی پناهجویان افغانستانی
درایران ،کشورهای اروپایی به وظیفه خود عمل
کنند و اتریش باید این موضوع را به آنها گوشزد
کند .سفیر جدید اتریش نیزدراین دیدار به روابط
سازنده کشورش با ایران اشاره کرد و گفت :اتریش
در پی گس��ترش همکاریهای دو کشور بهویژه
درحوزه تأمین مالی و مبادالت اقتصادی است و
در دوره تحریم نیز توانستیم برخی از پروژههای
دوجانب��ه را به نتیجه برس��انیم .ول��ف دیتریش
هایم ،گفت :بسیار مش��تاق هستیم که براساس
چارچوبهای مورد تأیید ،سطح روابط و تبادالت
دو کشوررا گسترش دهیم.
ای�ران آم�اده انتق�ال تجربی�ات فنی و
مهندسی به بالروس
رئیسی هنگام دریافت اس��توارنامه سفیر جدید
ب�لاروس در تهران با اش��اره به مالق��ات خود با
رئیسجمه��ور ب�لاروس در حاش��یه اج�لاس
ی افزود :فراهم کردن زمینه فعالیت بخش
شانگها 
خصوصی و شرکتهای تجاری دو کشور میتواند
درتقویت همکاریهای اقتصادی و تجاری ایران
و بالروس مؤثر باش��د .دمیتری کالتسوف ،سفیر
جدید بالروس در تهران نیز ،روابط دو کش��ور را
دیرینه و دوس��تانه خواند و با اش��اره به اینکه در
آستانه سی امین س��ال برقراری روابط هستیم،
گفت :مأموریت اصلی من توسعه روابط دو کشور
است و همه تالش خود را برای تحقق این هدف به
کار خواهم بست .کالتسوف با بیان اینکه بالروس
همیشه دوس��ت ایران بوده و خواهد بود ،تأکید
کرد :آمادهایم سطح مبادالت تجاری را ارتقا دهیم
و زمینه حضور و سرمایهگذاری شرکتهای ایرانی
را فراهم کنیم.
گامهای جدید در توسعه روابط با سریالنکا
آیتاهلل دکتر رئیس��ی همچنین پس از دریافت
اس��توارنامه ویش��وانات آپونسو ،س��فیر جدید
س��ریالنکا در ته��رانگفت :هی��چ محدودیت و
مانعی برای توس��عه روابط اقتصادی و تجاری و
انتقال تجربیات بهویژه در حوزه فنی و مهندسی
وجود ندارد .رئیسجمهور افزود :با فعال ش��دن
کمیس��یون مش��ترک همکاریهای اقتصادی
دو کش��ور میتوان گامهای جدیدی در توسعه
روابط ایران و سریالنکا بهویژه در حوزه اقتصادی
برداشت .س��فیر جدید س��ریالنکا در تهران نیز،
روابط دو کش��ور را دیرینه و تاریخی دانس��ت و
گفت :س��ریالنکا همواره در مجام��ع بینالمللی
حامی دول��ت و ملت ای��ران ب��وده و خواهد بود.
آپونسو ،همچنین با اشاره به ظرفیتهای توسعه
سطح روابط دوجانبه،خواس��تار توسعه و تقویت
هرچه بیش��تر همکاریهای دو کشور بهویژه در
بخشهای انرژی ،بازرگانی و تجاری شد.

فرمانده اسبق نیروی هوایی ارتش:

دشمن جرئت نزدیک شدن به مرزهای ایران را ندارد

امروز دش�من با درس�ی ک�ه از دف�اع مقدس گرفت�ه ،جرئت
نزدیک ش�دن به مرزهای ایران را ندارد و هم�واره با عملیات
روان�ی درص�دد تحری�ف حقای�ق و تضعی�ف م�ا هس�تند.

به گزارش ایرنا ،امیر سرتیپ خلبان حبیب بقایی فرمانده اسبق نیروی
هوایی ارتش در جمع کارکنان فنی نیروی هوایی و تعدادی ازکارکنان
فنی این نیرو ،ضمن تبریک هفته دفاع مقدس گفت :کارکنان فنی،
نقش بی بدیلی در هشت سال دفاع مقدس بهویژه در نیروی هوایی
ارتش ایفا کردند که شایسته قدردانی و تجلیل هستند.
وی افزود :قبل از انقالب مستشاران امریکایی اجازه نزدیک شدن
کارکنان فنی کشورمان به هواپیماها و تجهیزات راداری را نمیدادند
و سعی در وابسته نگه داشتن همیشگی ما داشتند ،اما بعد از زمان
کوتاهی و در آغاز جنگ تحمیلی ،این کارکن��ان فنی بودند که با

غیرت ایرانی-اسالمی خود پای کار آمده و هواپیماها و سامانههای
پدافندی را بازآماد و نقش تعیین کنندهای در موفقیت خلبانان و
پیروزیهای دفاع مقدس ایفا کردند .وی عنوان کرد :دفاع مقدس
درسهای زیادی برای همه در هر س��طحی داشت و امروز دشمن
با درس��ی که از دفاع مقدس گرفته ،دیگر جرئت نزدیک شدن به
مرزهای کش��ورمان را ندارد و روی به جنگ فرهنگی و رس��انهای
آورده است و س��عی میکند با عملیات روانی ضمن تضعیف ما به
تحریف حقایق بپردازد.
امیر س��رتیپ بقایی با اش��اره به ش��یطنت رس��انههای بیگانه از
صحبتهای اخیر خود در برنامه دستخط ،افزود :از چند سال گذشته
کارکنان ش��ریف پدافند هوایی اعم از نیروی پدافند هوایی ارتش
جمهوری اس�لامی ایران و پدافند نیروی هوافضای سپاه پاسداران

انقالب اس�لامی تحت ش��بکه یکپارچه پدافندی صدها مأموریت
خطیر صیانت از آسمان ایران اسالمی تا انهدام پهپادهای متجاوز به
حریم هوایی را با موفقیت به انجام رساندند .وی تأکید کرد :همانطور
که قب ً
ال به صراحت گفتم ،خطای فاحش اپراتور در سانحه هواپیمای
اوکراینی را نباید به حساب سیستم گذاشت و این خطای آشکار به
فهم و درک فرد برمی گردد نه به سامانه و سیستم پدافند.
فرمانده اسبق نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران یادآور
شد :متأسفانه رسانههای معاند س��عی در تحریف گفتههای بنده
داشتند که بخشی از خطا و اشتباه مسلم فرد را متوجه سیستم و
سامانه کنند در حالیکه سامانه یکپارچه و مشترک پدافند هوایی،
سالهاست در بهترین شرایط و با بیشترین دقت ،قویترین سپر
دفاعی منطقه را تشکیل داده است.

عیادت اژهای ازجانبازان قطع نخاعی

ت
رئیس قوه قضائیه از جانبازان به عنوان نما د ایثار ،صب ر و استقام 
ن و پاداش کسانی که خالصانه و مهربانان ه
یاد کر د و گفت :اجر جانبازا 
به آنان خدمت میکنند ،از محاسبه عقل معاشاندیش خارج است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه،حجتاالسالم محسنی
اژهای صبح دیروزدر بازدید دو ساعته از مرکز توانبخشی جانبازان ثاراهلل
در شمال تهران ،ضمن عیادت از تکتک جانبازان قطع نخاع بستری
در این مرکز ،پای حرفها و درددلهایشان نشست و در جریان نحوه
خدمترسانی به آنها قرار گرفت .محس��نی اژهای با تسلیت ایام حزن
ن
آلاهلل و اربعین حسینی (ع) ،جانبازان را ادامه دهندگان راه عاشوراییا 
و نماد ایثار ،صبر و اس��تقامت معرفی کر د که منبع روحیه و انرژی در
جامعه هستند .رئیس قوه قضائیه گفت :رنجی که جانبازان برای دفاع
از ارزشها متحمل ش��دهاند ،وظیفه ما را در انجام مسئولیتهایمان
سنگینتر میکند .محسنی اژهای افزود :رنج خانوادههای جانبازان هم
به مراتب بیشتر است و آنها به اندازه یک شهید و جانباز اجر میبرند و
در مجاهدتشان شریک هستند .شهدا یکبار به این درجه رفیع نائل
ن نزد
آمدند و رفتند اما اجر لحظه لحظه عمر جانبازان و خانوادههایشا 
خدا محفوظ است.
رئیس قوه قضائیه با قدردانی از مدیران و کارکنان آسایشگاه جانبازان
ثاراهلل تصریح کرد :پرستاری از جانبازان یک شغل نیست بلکه خدمت به
ن خداست که پاداش آن از محاسبات عقل معاش اندیش
بهترین بندگا 
ی خطاب به پرس��تاران جانبازان گفت که هر چقدر با
خارج است .اژها 
وجود کمبودها ،صادقانه ،خالصانه و مهربانانه ب��ه جانبازان خدمت و
س��ختیهای این کار را تحمل کنند ،به اندازه ت�لاش و مجاهدت آنها
ماجور خواهند بود .رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه همه مردم قدردان
جانبازان و ایثارگران هستند ،تأکید کرد :جانبازان و خانوادههای آنها
اجر باالیی دارند و زیارت این عزیزان به ما برای خدمت مضاعف روحیه
ن بازدید رئیس مرکز توانبخشی ثاراهلل گزارشی از
میدهد .در جریان ای 
وضعیت جانبازان بستری در این مرکز و نحوه خدماترسانی به آنها و
همچنین کمبودها و نیازهایشان ارائه کرد .به گفته او ۳۰ ،جانباز دارای
 ۷۰درصد ضایعات نخاعی که برخی از آنها از نخستین سالهای دفاع
مقدس مجروح شدهاند در آسایشگاه ثاراهلل بستری هستند و حدود ۹۰
نفر در بخشهای مختلف بهصورت  ۲۴س��اعته مشغول ارائه خدمات
آسایشگاهی به این عزیزان هس��تند .جانبازان نیز در گفتوگوی بی
واسطهشان با رئیس عدلیه ،به بیان دغدغهها و مطالباتشان پرداختند
و برای رئیس دستگاه قضا در انجام وظایفش در اجرای عدالت و احقاق
حق آرزوی موفقیت کردند .برخورد قاطع با مفسدان و رانتخواران و
مدیران اجرایی گذشته که با ترک فعل و قصورها باعث مشکالتی برای
مردم شدند ،تقویت نظارت بر حوزه بهداشت و درمان و بیمارستانها،
توس��عه آسایش��گاههای جانبازان و توجه به امنیت ش��غلی و حقوق
پرستاران از جمله مطالبات مطرح شده در این بازدید بود.

استانداران سمنان ،یزد و اردبیل
از دولت رأی اعتماد گرفتند

جلسه هیئت دولت روز یکشنبه به ریاس�ت آیتاهلل دکتر سید
ابراهیم رئیسی برگزار ش�د و در این جلسه اس�تانداران منتخب
استانهای سمنان ،یزد و اردبیل از هیئت وزیران رأی اعتماد گرفتند.

دراین جلسه هیئت وزیران اعضای دولت پس از بررسی سوابق اجرایی
و مدیریتی آقایان سید محمدرضا هاشمی ،مهران فاطمی و سید حامد
عاملی ،به آنها به ترتیب به عنوان اس��تانداران منتخب سمنان ،یزد و
اردبیل رأی اعتماد دادند.
سیدمحمدرضا هاشمی پیش از این به عنوان معاون استاندار و فرماندار
شهرستان مشهد (از سال  ۱۳۹۸تاکنون) ،سرپرست استانداری استان
قم (در سال  )۱۳۹۷و معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی این استان (در
سال  ،)۱۳۹۶مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری خراسان شمالی
(در سال  )۱۳۹۲فعالیت داشته است .وی همچنین در سال  ۱۳۹۰به
عنوان فرماندار نمونه استان خراسان شمالی ،در سالهای  ۹۳و  ۹۵به
عنوان فرماندار برتر استان سمنان و در سال  ۱۳۹۸به عنوان فرماندار
برتر استان خراسان رضوی انتخاب شد.
مه��ران فاطمی دارای م��درک دکتری در رش��ته آب و هواشناس��ی
(مخاطرات آب و هوایی) ،کارشناس��ی ارشد جغرافیای طبیعی (اقلیم
شناسی) و کارشناسی مهندسی منابع طبیعی (مرتع و آبخیزداری) از
دانشگاه یزد است .از سوابق مدیریتی و اجرایی وی میتوان به مشاور و
مدیرکل حوزه استاندار یزد در دولتهای نهم و دهم ،مدیر راه اندازی
دفتر نخبگان استان یزد به عنوان نخستین دفتر استانی کشور ،عضو
هیئت مدیره بنیاد توسعه تعاون و کارآفرینی ،رئیس شورای هماهنگی
تشکلهای سراسری مردم نهاد استان یزد و عضو شورای برنامهریزی و
توسعه این استان اشاره کرد.
سید حامد عاملی متولد  ۱۳۵۶و دارای مدرک دکترای علوم ارتباطات و
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی از دانشگاه آزاد اسالمی واحد
علوم تحقیقات تهران و نیز کارشناس��ی مهندس��ی صنایع از دانشگاه
صنعتی اصفهان است .وی پیش از این در سمتهایی همچون مشاور
استاندار و دبیر ستاد تشویق و حمایت از سرمایهگذاران استان اردبیل،
معاون برنامه ریزی استانداری اردبیل و رئیس سازمان صنعت ،معدن
و تجارت اس��تان ،دبیر شورای برنامه ریزی و توس��عه استان اردبیل و
معاون برنامه ریزی و عضو موظف هیئت مدیره سازمان صنایع کوچک
و شهرکهای صنعتی ایران فعالیت داشته است.

روابط عمومی کل سپاه اعالم کرد

آتشسوزی در انبار مرکز تحقیقاتی سپاه
در غرب تهران
روابط عمومی کل سپاه در اطالعیهای از وقوع حادثه آتش سوزی در
انبار یکی از مراکز تحقیقات خود کفایی سپاه در غرب تهران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی کل س��پاه ،در جریان این حادث��ه ،دو تن از
کارکنان سپاه پاسداران انقالب اسالمی به نامهای سید مرتضی کریمی
و حسین عابدی ،پس از انتقال به مراکز درمانی به علت شدت جراحات
شهید و به خیل شهدای گرانقدر این نهاد مقدس و مردمی پیوستند و
مجروح دیگری تحت درمان قرار گرفته است.
روابط عمومی کل سپاه پاس��داران انقالب اسالمی با تبریک و تسلیت
ش��هادت این عزیزان به خانوادههای معظم و همرزمان دالور آنان ،به
آگاهی میرس��اند آیینهای تش��ییع و تدفین پیکر مطهر شهیدان با
رعایت دستورالعملهای ستاد مقابله با کرونا انجام خواهد شد.
عصر یکش��نبه  ۴مهرم��اه  ۱۴۰۰در انب��ار یکی از مراک��ز تحقیقات
ش
خودکفایی سپاه در غرب تهران ،حادثه آتش سوزی رخ داد که با تال 
آتش نشانان این مرکز ،آتش مهار و مجروحان حادثه نیز به بیمارستان
منتقل شدند.

